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Nyhetsbrev från Ljungskileortens Hembygdsförening.  

Hey, I noticed you have been using LoginWP (Formerly Peter's Login Redirect) for a while now - that's awesome! Could you please do me a
BIG favor and give it a 5-star rating on WordPress? This will help us spread the word and boost our motivation - thanks!

Sure! I'd love to give a review

Dismiss



Important news! Peters Login Redirect has been rebranded to LoginWP with a new UI. Check It Out | Dismiss Notice 
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NästaSpara Förhandsvisa

Det här e-postmeddelandet har redan skickats.
Det kan redigeras, men inte skickas en gång till.

Duplicera det här e-postmeddelandet om du vill skicka
det igen.

  AutosparatProblem att se utskicket? Öppna detta e-postmeddelande i din webbläsare

Julen står för dörren och det ser ut att kunna bli en vit jul i år.
Vi lägger ett nytt Coronaår till handlingarna, där vi i föreningen trots allt har lyckats hålla 
igång en del verksamhet, inte minst underhåll av våra byggnader på Lyckorna.
Uddevalla kommun har delat ut Coronastöd till ett antal föreningar i kommunen som 
påverkats ekonomiskt av pandemin.
Ljungskileortens hembygdsförening är  en av de föreningar som erhållit maximalt stöd, 
108 000 kr, vilket vi tacksamt har mottagit. Pengarna kommer i huvudsak att användas 
för fortsatt underhåll av våra kulturbyggnader.
Nu ser vi fram mot jubileumsåret 2022 där vi redan planerar för olika aktiviteter, som vi 
hoppas kunna genomföra under året.
Jag vill rikta ett stort tack till alla hängivna medlemmar i föreningen som bidrar med 
arbete i våra kommittéer och i styrelsen. Ni är viktiga och behövs och vi ser gärna att vi 
blir fler som deltar i vårt roliga och inspirerande arbete.
Jag tillönskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Arne Bergström, tf ordförande
------------------------------------------------------------------
Våra två julmarknader  4e och 11e dec blev välbesökta, tack alla som kom. Nu ges det 
ännu en möjlighet att göra "sista minuten inköp av julklappar" vi håller Bella Vista öppet 
23 dec. mellan 11.00-13.00.
Vi säljer Minnesbilder 2021 och Kalender 2022 och Ljungskiletomten i flera storlekar. 
Sortimentet har i år även utökats med Ljungskilemössor och kepsar, liksom Lyckorna 
tvål. Vi har ett stort antal böcker av lokala författare, den senaste är Lyckorna boken av 
Inger Dejke. 
Det ges även möjlighet att köpa våra skrifter på El och Fritid, ICA, Ljungskile Måleri och 
Växthuset i Ulvesund.
Uppmärksamma läsare av Minnesbilder har upptäckt att torpet på Lyckorna har fått fel 
byggnadsår det skall vara 1840, beklagar felet.  Vill du låna någon av Dan Wickströms 
pärmar om Bredfjällets torpinventering kontakta Inger Karlsson 
ingerkarlsson214@gmail.com
Besök gärna vår hemsida där vi fortlöpande fyller på med aktuell 
information /Nästa år har vi vårt 90-årsjubileum och vi har börjat med att utlysa en 
fototävling. "Månadens bild 2022". Läs mer https://www.ljungskileorten.se/?p=4760
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Dator  Mobil  Skicka till e-post

Problem att se utskicket? Öppna detta e-postmeddelande i din webbläsare

Julen står för dörren och det ser ut att kunna bli en vit jul i år.
Vi lägger ett nytt Coronaår till handlingarna, där vi i föreningen trots allt har lyckats hålla
igång en del verksamhet, inte minst underhåll av våra byggnader på Lyckorna.
Uddevalla kommun har delat ut Coronastöd till ett antal föreningar i kommunen som
påverkats ekonomiskt av pandemin.
Ljungskileortens hembygdsförening är en av de föreningar som erhållit maximalt stöd,
108 000 kr, vilket vi tacksamt har mottagit. Pengarna kommer i huvudsak att användas
för fortsatt underhåll av våra kulturbyggnader.
Nu ser vi fram mot jubileumsåret 2022 där vi redan planerar för olika aktiviteter, som vi
hoppas kunna genomföra under året.
Jag vill rikta ett stort tack till alla hängivna medlemmar i föreningen som bidrar med
arbete i våra kommittéer och i styrelsen. Ni är viktiga och behövs och vi ser gärna att vi
blir fler som deltar i vårt roliga och inspirerande arbete.
Jag tillönskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Arne Bergström, tf ordförande
------------------------------------------------------------------
Våra två julmarknader 4e och 11e dec blev välbesökta, tack alla som kom. Nu ges det
ännu en möjlighet att göra "sista minuten inköp av julklappar" vi håller Bella Vista öppet
23 dec. mellan 11.00-13.00.
Vi säljer Minnesbilder 2021 och Kalender 2022 och Ljungskiletomten i flera storlekar.
Sortimentet har i år även utökats med Ljungskilemössor och kepsar, liksom Lyckorna
tvål. Vi har ett stort antal böcker av lokala författare, den senaste är Lyckorna boken av
Inger Dejke.
Det ges även möjlighet att köpa våra skrifter på El och Fritid, ICA, Ljungskile Måleri och
Växthuset i Ulvesund.
Uppmärksamma läsare av Minnesbilder har upptäckt att torpet på Lyckorna har fått fel
byggnadsår det skall vara 1840, beklagar felet. Vill du låna någon av Dan Wickströms
pärmar om Bredfjällets torpinventering kontakta Inger Karlsson
ingerkarlsson214@gmail.com
Besök gärna vår hemsida där vi fortlöpande fyller på med aktuell information
/Nästa år har vi vårt 90-årsjubileum och vi har börjat med att utlysa en fototävling.
"Månadens bild 2022". Läs mer https://www.ljungskileorten.se/?p=4760
Vår epostadress är info@ljungskileorten.se

Läs på hemsidan

Detta nyhetsbrev är skickat till annaclara.olofsson@gmail.com.

  

Avsluta prenumerationen | Hantera din prenumeration
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pärmar om Bredfjällets torpinventering kontakta Inger Karlsson
ingerkarlsson214@gmail.com
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Läs på hemsidan

Detta nyhetsbrev är skickat till annaclara.olofsson@gmail.com.

  

Avsluta prenumerationen | Hantera din prenumeration

Öppna i en ny flik
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